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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL  DE
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO  DA ILEGITIMIDADE  DO  MUNICÍPIO.
LIDE MOVIDA  PELO  ENTE  PÚBLICO  CONTRA  EX-
GESTOR.  CONVÊNIO  FIRMADO  ENTRE  MUNICIPAL  E
ENTE  FEDERAL.  VERBAS  INCORPORADAS  AO
PATRIMÔNIO  DO  MUNICÍPIO.  RECEITA.  AUSÊNCIA  DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS
DE CONVÊNIOS COM ENTES FEDERAIS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA  REFORMADA.  CONDIÇÕES  IMEDIATAS  DE
JULGAMENTO NÃO REVELADAS. RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO A QUO. PROVIMENTO DA REMESSA.

Tratando-se  de  convênios  firmados  com entes  federais  em
que há a incorporação de verbas ao patrimônio do Município,
este detém legitimidade para ingressar com a Ação em face
de  ex-gestor,  buscando  a  restituição  dos  valores
indevidamente empregados ou pela falta ou irregularidade da
prestação de contas. Reforma da sentença que se impõe com
o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do
feito.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária oriunda dos autos da Ação Ordinária
de Ressarcimento ao erário promovida pelo Município de Serraria contra Maria
de Lourdes Silva Bernardino em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Comarca  de  Serraria,  que  extinguiu  o  feito  sem  resolução  de  mérito,  dado  o
reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do município autor.

Justificou  que  o  Município  em questão  pretende  o  ressarcimento  em
favor  de  ente  federativo  diverso  (Fazenda  Pública  Nacional  –  União  Federal),
alegando  que  o  ex-gestor  não  apresentou  justificativas  ou  a  prestação  de  contas
quanto às irregularidades detectadas pelo Órgão convenente.”



Ainda que restou evidenciado que a pretensão do autor no recolhimento
dos recursos para ente público de outra esfera da Federação constitui postulação em
nome próprio de direito alheio.

Ausente  recurso  voluntário  (fls.  337),  vieram os  autos  para  reexame
necessário.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  em  parecer
manifestou-se pelo desprovimento da remessa, mantendo-se a sentença na íntegra,
fls. 344/347.

É o relatório.
Decido.

O magistrado  a quo  extinguiu o feito sem resolução de mérito,  sob o
fundamento de ilegitimidade ativa ad causam do Município de Serraria. 

Argumentou que não detém legitimidade para propor a presente ação
tendo em vista que as supostas irregularidades apontadas são oriundas de convênios
federais, cuja legitimidade deve recair aos autores dos convênios.

Consoante se verifica dos autos, o pleito tem por objeto o ressarcimento
contra  ex-prefeita  de  valores  referentes  Convênios  Federais  firmados  com  o
Município.

Nesses  casos  a  jurisprudência  é  assente,  dispondo  que  o  Município
detém legitimidade para ingressar com a Ação buscando a restituição dos valores
indevidamente empregados ou pela falta ou irregularidade da prestação de contas ao
ente cedente.

É que, ao ser firmado convênio com ente federal, o recurso dele oriundo
é transferido à municipalidade, ficando sob a administração e responsabilidade do
gestor  da  respectiva  edilidade.  Portanto,  como  os  recursos  passam  a  integrar  o
patrimônio do município, é este ente público o prejudicado com a indevida aplicação
da verba, ou mesmo de eventual desvio, vez que a ela não é revertida em proveito
dele,  além  de  causar  embaraços  para  firmar  novos  convênios,  notadamente  se
inscrito no SIAF, como é o caso em tela.

Portanto, em tais casos, a jurisprudência dispõe que o Município detém
legitimidade  para  ingressar  com  a  Ação  buscando  a  restituição  dos  valores
indevidamente empregados ou pela falta ou irregularidade da prestação de contas ao
ente cedente, senão veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[…]  2.  O  Município  tem interesse  legítimo  e  próprio  em ver
cumpridos os termos do convênio por ele firmado, mesmo que
a verba ainda não tivesse sido efetivamente incorporada a seu
patrimônio. Assim, não é cabível extinguir o processo advindo



de ação de improbidade ou ação civil  pública proposta pelo
Ministério Público Estadual.
[...] Precedentes do STJ, 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1513192/PE,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/06/2016,  DJe
24/06/2016)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  VERBA  FEDERAL  TRANSFERIDA  AO
MUNICÍPIO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.
[…]  3.  Ainda  que  a  verba  federal  tenha  sido  incorporada  ao
patrimônio do município, não há como negar que remanesce
interesse  jurídico  à  União  em  saber  se  a  parte  a  que  se
vinculou por meio de convênio cumpriu, ou não, o acordado.
4. Existe, no presente caso, uma espécie de legitimidade ativa
concorrente,  alternativa  ou  disjuntiva  entre  a  União  e  o
Município,  entre  o  Ministério  Público  Federal  e  o  Ministério
Público  Estadual,  não  sendo  cabível  extinguir  o  processo
advindo de ação de improbidade ou ação civil pública proposta
por  qualquer  destes  entes,  já  que  todos  têm  interesse  na
apuração das irregularidades.
 [...]   (REsp  1216439/CE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535
DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONVÊNIO MUNICÍPIO-UNIÃO.  MÁ APLICAÇÃO E/OU DESVIO
DE  VERBAS  CONVENIADAS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  MUNICÍPIO.  LEGITIMIDADE
ATIVA DISJUNTIVA.
[…] 2. No mais, esta Corte Superior, decidindo inúmeros conflitos de
competência, entende que, uma vez incorporada a verba advinda
de  convênios  firmados  com  a  União  ao  patrimônio  municipal,  a
competência  para  apreciação  e  julgamento  do feito  é  da Justiça
Estadual, pois a União perde interesse no controle da destinação e
uso da verba pública. A este propósito, inclusive, vieram as Súmula
n.  208  e  209  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.
3. A mesma lógica pode ser aplicada à presente demanda, cuja
controvérsia  diz  respeito  à  legitimidade  de  Município  para
ajuizar  ação civil  pública  por  improbidade administrativa  em
face  de  ex-Prefeito  para  obter  o  ressarcimento  de  valores
referentes a convênio celebrado entre o Município e a União
com o objetivo de estabelecer condições para erradicação do
mosquito  da  dengue  (bem  como  a  condenação  do  agente
político  em  outras  sanções  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa).
4. Ora, se os valores conveniados foram efetivamente repassados,
passaram a constituir receitas correntes do Município, a teor do art.
11 da Lei n. 4.320/64, razão pela qual pode vir a constituir dano ao
erário municipal o gasto desvinculado dos termos do convênio.
5. Aliás,  mesmo que assim não fosse,  o Município tem interesse
legítimo e próprio em ver cumpridos os termos do convênio por ele
firmado, mesmo que a verba ainda não tivesse sido efetivamente
incorporada a seu patrimônio. Sob esta perspectiva (que já foge um
pouco da adotada pelas Súmulas n. 208 e 209 desta Corte Superior,
mas é igualmente válida), também a União poderia ajuizar ação civil
pública  por  improbidade  administrativa,  na  medida  em  que  lhe



interessa saber se a parte a quem se vinculou na via do convênio
adimpliu com seus requisitos (notadamente a destinação vinculada
dos recursos).
[...]
8. Sob um ou outro ângulo, tanto o Município como a União são
parte legítimas para propor ação civil pública como a presente. O
que é preciso guardar certa atenção, sem dúvidas, é para o fato de
que,  conforme  se  constate  a  presença  de  um,  de  outro  ou  de
ambos,  poderá  se  observar  uma mudança  de  competência  para
processamento  e  julgamento  do feito,  com destaque  para  o  que
dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República vigente. 
9. Recurso especial parcialmente provido, determinando o retorno
dos autos à origem a fim de que lá se desenvolva regularmente a
ação  intentada.  (REsp  1070067/RN,  2ª  Turma,  Rel.  MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. em 02/09/2010).

Nesta Corte o entendimento não destoa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.
PRELIMINARES.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.
ILEGITIMIDADE.  INCOMPETÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. REJEIÇÃO. -[...]
 - Considerando que o Município foi acionado para ressarcir às
verbas,  oriundas  do  Convênio  firmado  com  o  Ministério  da
Saúde, as quais não foram devidamente utilizadas na execução
do objeto do Convênio, resta evidente a sua legitimidade ativa
para pleitear o ressarcimento da quantia aos cofres públicos. -
Em  se  tratando  de  demanda  que  envolve  verbas  recebidas
mediante  convênio  entre  o  Município  e  a  União,  a  orientação
jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido  de  que,  quando  tais  verbas  já  foram  creditadas  e
incorporadas à municipalidade, a competência para apreciá-la será
da Justiça Comum Estadual. -  [...]    (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00042286620048150751, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 17-11-2016)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE  DANOS.  PLEITO  DE  RESSARCIMENTO  DE  VERBAS
FEDERAIS  REPASSADAS  À  MUNICIPALIDADE  E  DESVIADAS
PELO EX-GESTOR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DO
MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO. 
O município possui legitimidade ativa para exigir a restituição
de recursos federais repassados à municipalidade e desviados
pelo ex-gestor, mesmo que a verba esteja sujeita à prestação
de contas frente a órgãos federais, tendo em vista que, caso
não proceda à cobrança da quantia desviada, poderá vir a ser
cobrado  judicialmente  pela  união,  ou  esta  pode  criar
obstáculos para futuros repasses. (TJPB; AC 006.2011.001.155-
5/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 11/10/2013; Pág. 10) 

Igualmente em outros tribunais:

REEXAME  NECESSÁRIO.  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL
CIVIL.  RESSARCIMENTO  CONTRA EX  PREFEITO.  CONVÊNIO



FIRMADO  COM  O  GOVERNO  FEDERAL.  LEGITIMIDADE  DO
MUNICÍPIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Município, e não a União tem, legitimidade para pleitear
indenização  ou  ressarcimento  dos  prejuízos  que  lhe  foram
causados por suposto ato ilícito praticado por ex Prefeito na
execução  de  acordo  ou  convênio  quando  as  verbas  já  se
encontram  incorporadas  em  seu  patrimônio. Precedentes  do
STJ. 2. Reexame Necessário que se dá provimento para, cassando
a sentença, determinar o retorno dos autos à instancia de origem
para  o  regular  processamento  do  feito.  REPUBLICADO  POR
INCORREÇÃO (TJCE; RN 258 58.2006.8.06.0098/1; Sexta Câmara
Cível; Rel. Des. Jucid Peixoto do Amaral; DJCE 19/04/2012; Pág.
69) 

Some-se a isso o fato de que os valores foram incorporados à edilidade,
de modo que passaram a constituir as respectivas receitas (art. 11 da Lei nº 4.320/64).
Também porque em razão da irregularidade na prestação de contas,  acarretou na
inclusão do município no SIAF, conforme afirmado às fls. 301.

Demais disso, se a competência já foi declinada para a Justiça Estadual,
a  qual  nos  termos  da  Súmula  209,  é  competente  para  apreciar  a  questão,  é
indissociável pensar que a legitimidade é do ente municipal, nos precisos termos da
interpretação da súmula, in verbis:

Compete à Justiça Estadual  processar e julgar prefeito por desvio de
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. (Súmula 209,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/1998, DJ 03/06/1998, p. 68)

Dessa  maneira,  o  Município  de  Serraria  possui  legitimidade  para
reivindicar  o  ressarcimento  das  verbas  recebidas  por  convênio,  não  merecendo
acolhida a preliminar aventada.

Por outro lado, verificando que o magistrado a quo extinguiu o processo
sem resolução do mérito e da inevitável reforma do julgado, e como a publicação da
sentença ocorreu na vigência do CPC/1973, nos termos das disposições contidas no
art.  515, §3º do CPC, atual 1.013, §3º do CPC/2015, não considero que os autos
estejam satisfatoriamente instruídos para julgamento, de modo que o retorno ao Juízo
originário mostra-se necessário para conclusão de provas.

Diante do exposto, dou provimento a Remessa Necessária para reformar
a sentença e reconhecer a legitimidade do Município de Serraria para figurar no polo
ativo da ação, com o retorno dos autos à instância a quo para as deliberações legais. 

P. I. 

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA
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